Vedtægter for Bryndum Sogns Lokalråd.

§ 1 Formål:
Rådets navn er Bryndum Sogns Lokalråd.
Det er lokalrådets formål at virke for et samarbejde mellem alle lokale interesser til gavn for
befolkningen og miljøet i området.
Det er herunder et formål for fællesskabet at fremme områdets interesser i samspil med overordnede
myndigheder.
§ 2 Afgrænsning:
Lokalrådet virker indenfor Bryndum Sogn.
§ 3 Sammensætning:
Lokalrådet består af 9 medlemmer, repræsenterende flg. områder:
Skolebestyrelse/daginstitutioner: 1 medlem.
Kultur og fritid: 2 medlemmer.
Idrætsforeninger: 2 medlemmer.
Bolig- og grundejerforeninger. 1 medlem.
Borgerforeninger: 3 medlemmer.
Hvert medlem skal have en suppleant.
§ 4 Udpegning/valg:
Lokalrådets funktionsperiode følger byrådsperioden.
Lokalrådet indkalder alle foreninger/bestyrelser til møde med henblik på udpegning/valg af nye
lokalrådsmedlemmer inden 1. oktober i valgåret. Hver forening har 1 stemme.
Såfremt et interesseområde ikke inden 1. januar har udpeget/valgt medlemmer til lokalrådet, søger
lokalrådet dispensation fra vedtægterne i op til 3 måneder ved Esbjerg Byråd.
§5 Valgbarhed:
Betingelser for valgbarhed som ved kommune- og amtsrådsvalg.
Medlemmer skal have fast bopæl i Bryndum Sogn.
(Der kan dispenseres, hvis et medlem eller en suppleant har nær tilknytning til- og er medlem af en
forening i Bryndum Sogn).
Ansatte i det repræsenterede interesseområde må ikke udpeges/vælges til lokalrådet.
Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har overordnede, ledende funktioner, kan ikke
udpeges/vælges til lokalrådet.

§6 Ansvar:
Formanden tegner lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt.
Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det konstituerende
møde efter ny sammensætning.
Formanden for det afgående lokalråd indkalder det nye lokalråd til det første konstituerende møde
senest 14 dage efter, at det ny lokalråd er sammensat.
Umiddelbart efter at konstitueringen har fundet sted, meddeles sammensætning og konstituering til
Esbjerg Kommune.
Lokalrådet indkalder til 1 årligt orienteringsmøde med max. 3 deltagere pr. forening i hvert
interesseområde.
Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand
eller næstformand.
Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.
Rådets møder er lukkede.
Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.
Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig hæftelse.
§ 7 Kassereren:
Kassereren fører regnskab over lokalrådets midler.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges lokalrådet ved første møde efter regnskabsafslutning og skal senest en
måned herefter tilsendes Esbjerg Byråd til godkendelse.
Der søges tilskud ved Esbjerg Kommune. Tilskud ydes for et år ad gangen.
Det kommunale tilskud kan kun anvendes i lokalrådet på samme måde som kommunen lovligt ville
kunne anvende pengene, dvs. til administration og ikke som personligt tilskud.
Øvrige midler søges skaffet ved tilskud fra foreninger i området samt fra fonde.
§ 8 Sekretæren:
Sekretær skal føre beslutningsreferat over møderne.
§ 9 Vedtægtsændringer:
Ændringer af disse vedtægter skal ske med 3/4 af de afgivne stemmer.
Vedtægter og eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Esbjerg Byråd.
§ 10 Nedlæggelse:
Lokalrådet kan kun nedlægges på et møde specielt indkaldt med kun dette ene punkt på
dagsordenen og med 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede - eller ved lovgivning.
Eventuel formue skal ved nedlæggelse af lokalrådet gå til almene formål i området.

